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Protokół Nr 11/2003 
z XI posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 25 września 2003 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1430 i trwało do godz. 1605.  
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Adam Nycz – Członek Zarządu Powiatu, 
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu.  
 Posiedzenie otworzyła  i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Na wstępie przedstawiła porządek obrad, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednogłośnie (zał. nr 2).   
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z 10 posiedzenia komisji w dniu 11 września 
2003 r.  
 
Ad. 6.  
Przewodnicząca: mam sygnały z mojego terenu, że firma „Ekorem”, która 
wykonuje remont i modernizację kotłowni w jednostkach powiatowych nie płaci 
swoim podwykonawcom. Są wśród nich firma „Progres” z Chojny oraz 
„Rolbud” z Trzcińska Zdroju. Starostwo powinno coś zrobić w tej sprawie, by 
dostali te pieniądze, gdyż sam fakt, że inwestorem jest powiat budziło zaufanie   
u podwykonawców.   
Radny H. Kaczmar: „Ekorem” nie zapłacił również mojej firmie, wprawdzie 
nie są to duże pieniądze, bo w granicach 3 tys.zł.  
Przewodnicząca: jeśli powiat jest jeszcze winien im jakieś pieniądze, to 
powinien zapłać właśnie tym podwykonawcom i poinformować o tym 
„Ekorem”.  
Skarbnik: zajmuje się tym p. Nycz, dowiedzieliśmy się o tym dość późno, ale 
na razie rozeznajemy sprawę. Szef tej firmy poinformował nas, że został 
złożony wniosek o stwierdzenie ich upadłości. Wysłaliśmy do nich aneks do 
podpisania i czekamy na odpowiedź. Do tej pory mieliśmy jednak informację      
o 2 firmach poszkodowanych z terenu powiatu. Możemy jednak stosować         
w stosunku do nich tylko pewne naciski, nie mamy tutaj żadnych możliwych 
form prawnych.        
 
Ad. 4.  
Radny H. Kaczmar: zgodnie ze sprawozdaniem Zarzad przyjął informację      
nt. propozycji remontu drogi Moryń – Łątkowo. Czy ta informacja dopiero teraz 
trafiła na Zarząd? 
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Skarbnik: było to przyjęcie pewnego rozstrzygnięcia. Były prowadzone przez 
p. Dzioka rozmowy z Burmistrzem Morynia. Według mojej oceny jeżeli firma 
prywatna chce współfinansować drogę powiatową, to jedynym możliwym 
rozwiązaniem jest zawarcie z firmą umowy darowizny. Ponadto jeśli Burmistrz 
Morynia również chce dołożyć środków finansowych, to musi tu być z gminą 
spisane porozumienie. Zarząd musi tutaj wyrazić zgodę, czy chce przyjąć tego 
typu darowiznę.  
Członek Zarządu Powiatu A. Nycz: powinniśmy podpisać porozumienie            
z gminą Moryń, która wyłoży 50% środków finansowych, 30% dołoży gmina, 
która podpisze z nami umowę darowizny i wówczas przekażemy na tę 
inwestycję nasze 20%. Ponadto chciałbym podkreślić, że zgodnie z wnioskiem 
komisji o wspieranie inicjatyw lokalnych, Zarząd wyraził zgodę na 
współfinansowanie inwestycji lokalnych poprzez budowę chodników                 
w Godkowie i Nowym Objezierzu. Znalazły się środki w Powiatowym 
Zarządzie Dróg, gdyż wpłynęły większe środki za zajęcie pasa drogowego.   
 
Stanowisko Komisji do projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie: 
1) zmiany uchwały Nr VIII/85/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 
2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/X); 
2) zmiany uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok    
(druk nr 5/X);  
Skarbnik: tę uchwałę należy omawiać razem z drukiem nr 5/X.  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: przyśpieszony tryb sesji jest 
spowodowany złożeniem wniosku do SAPARDU.  
Skarbnik: 15 września złożyliśmy komplet dokumentów do SAPARDU, 
natomiast potem dostaliśmy informację o konieczności uzupełnienia 
dokumentów do 29 września do godz. 1615 poprzez: 1) dopisanie w WPI kwoty 
jaką chcemy uzyskać na dofinansowanie zadania, zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim; 2) w budżecie powiatu na 2003 r.- w załączniku pod nazwą: 
„Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” było wpisane to 
zadanie, które będzie realizowane w 2004 r. 
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: stąd sesja 29 września o godz. 900.          

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawione projekt uchwał.  
  
3) odwołania Bolesława Paulskiego z funkcji członka Komisji Gospodarki   
(druk nr 3/X);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
4) zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia            
9 października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 
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dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej            
– Szpital Powiatowy   w Gryfinie (druk nr 4/X);  
Skarbnik: jest to przesuniecie terminu rozliczenia tej dotacji na 30 listopada b.r. 
Pani dyrektor najpierw zwracała się do nas o zmianę przeznaczenia dotacji na 
zakup leków, jednak Zarząd nie wyraził na to zgody. W związku z tym             
p. dyrektor wystąpiła o przesuniecie terminu rozliczenia w celu uzupełnienia 
prac projektowych dotyczących budowy windy. Przedstawiła na dowód tego 
rachunek za dokumentację, który nie obejmował całej tej kwoty. Termin został 
ustalony na koniec listopada b.r. również ze względu na propozycję gminy 
Gryfino w sprawie przejęcia Szpitala Powiatowego.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5)   zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 6/X);  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: Dyrektorzy dwóch szkół: ZSP nr 1 w 
Gryfinie oraz SOSW w Chojnie  zwrócili się do nas o przyznanie środków na 
uzupełnienie sprzętu sportowego. Są to obecnie najbardziej niedofinansowane 
placówki w różnym zakresie. W związku z tym, że mamy jeszcze niewielkie 
środki w dziale oświaty, więc przyznajemy je im na ten cel.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
  

6) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 7/X);  
Skarbnik: na poprzedniej sesji była uchwała dotycząca zmian w budżecie 
powiatu. To jest uchwała merytoryczna, w drodze której przekazujemy dotację 
dla SPZZOZ.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.   
 
7) zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej                   
w opracowaniu budżetu na 2004 rok (druk nr 8/X); 
Skarbnik: dostaliście Państwo nowy załącznik nr 1, gdyż w poprzednim nie 
było słów w pkt 1) „po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Powiatu”. 
Uchwała ta ma na celu określenie pewnych kierunków, bez wskazywania 
konkretnych kwot na realizację tych zadań. Większość zadań umieszczonych      
w priorytetach jest kontynuacja już zaczętych inwestycji. Nowym zadaniem jest 
relokacja naszych placówek z Nowego Czarnowa. Została złożona oferta przez 
ZE „Dolna Odra”, są prowadzone rozmowy w tej sprawie, że za ich 
przeniesienie oni zapłacą nam odszkodowanie. Nowym pomysłem jest również 
przeniesienie Domu dziecka z Binowa do obiektów SOSW w Chojnie.     
Radny A. Szelążek: uważam, że w §2 pkt 2 ppkt b) powinien być 
wprowadzony zapis „co najmniej”, gdyż z roku na rok ta subwencja drogowa 
jest coraz bardziej zmniejszana. Będzie to na wypadek, gdyby była możliwość 
zwiększenia jej powyżej poziomu środków z 2003 r.     
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały                    
z uwzględnieniem następującej poprawki:  
- w pkt 2 pkt 2 ppkt b) po słowach „Utrzymanie poziomu środków 
budżetowych” wprowadzić zapis „nie mniejszych niż w roku 2003”.   
 
8) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 9/X); 
Sekretarz: dwie mniejsze komórki Starostwa staną się wydziałami, natomiast 
Wydział Zarządzania Kryzysowego zostałby przekształcony w referat. chodzi 
tutaj o wagę zadań i ilość osób, które przewidujemy do zatrudnienia, czy 
ewentualnie przesunięcia między wydziałami. W ślad za ty idą zmiany w 
schemacie organizacyjnym.  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: należy tu zwrócić uwagę, że Referat 
Remontów i Inwestycji operuje coraz większymi sumami, gdyż daje nam to 
PFOŚiGW. Jest to bardzo trudne przy obsadzie 2-osobowej. Należy w związku 
z tym zwiększyć rangę tej komórki do rangi wydziału.  
Przewodnicząca: czy jest przewidziane tutaj zwiększenie zatrudnienia?  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: w chwili obecnej nie mamy takich 
możliwości, mam tylko nadzieję, że zostanie tam na stałe 3 osoba, która jest tam 
na razie zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.     
Sekretarz: planujemy również zwiększenie obsady Biura Promocji, stąd zmiana 
nazwy na wydział. W chwili obecnej jest tam 3,5 etatu – 4 osoby i 3 stażystów.   
Skarbnik: wydział ten ma przygotowywać projekty o uzyskanie środków 
finansowych z funduszy strukturalnych oraz szukać tych projektów.  
Sekretarz: ponadto w schemacie organizacyjnym nie ma również weterynarii       
i policji, które zostały odzespolone.      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały                  
z uwzględnieniem następujących poprawek:  
- ujednolicenie treści całego Regulaminu Organizacyjnego poprzez 
wprowadzenie zmian we wszystkich paragrafach (m.in. §3, §4, §6, §8, §25) 
zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.    
 
9) przekazania według właściwości do rozpatrzenia Staroście Gryfińskiemu 
skargi na działalność Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 10/X);  
Sekretarz: jest to skarga skierowana do Rady Powiatu, dlatego musi być 
przekazana wg właściwości  do załatwienia staroście, gdyż dotyczy ona 
działania Wydziału Komunikacji.  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: p. Urbański zwrócił się ze skargą, ze 
została mu zawyżona opłata za rejestrację samochodu. Nie przedstawił on 
jednak wymaganego przez ustawę dokumentu. Był błąd ze strony urzędnika          
w zakresie niedotrzymania terminu, stąd będzie to rozpatrywać starosta.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 5.  
Przewodnicząca: otrzymuję skargi, że jest bardzo duży hałas w szkołach            
w związku z wymianą okien i drzwi. Czy nie można było zrobić tego wcześnie, 
czy zawiódł nas wykonawca?  
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz: nie dostałem w związku z tym 
żadnych skarg. Musi to być skończone prze sezonem grzewczym.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
            Aleksandra Zielińska  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


